
Nieuwsbrief 
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Goedemiddag,  

De weerspreuk “april doet wat hij wil” was deze week wel van toepassing. Sneeuw, kou, regen af en 

toe een heel klein beetje zon. Er is van alles voorbij gekomen deze week.  

Toch kijken we met zijn allen uit naar het “echte” voorjaar met aangenamere temperaturen en een 

heerlijk zonnetje . In de onderbouw wordt er al volop gewerkt aan dit thema en zijn de eerste zaadjes 

geplant. De plantjes die hieruit groeien worden 

gepoot in onze moestuintjes achter de school. We 

verwachten over een tijdje onze eigen 

komkommers en tomaten te kunnen eten. 

De groepen 5 en 7 hebben bij een klasgenoot de 

pasgeboren kuikens bekeken en vastgehouden. 

Het voorjaar hangt in de lucht. 

 

Ik wens jullie, mede namens het team, een fijn 

weekend toe 

                                                                                                                       

Kim van den Berg 

 

Personele ontwikkelingen 
Zoals jullie weten gaat juf Ilse na de meivakantie met zwangerschapsverlof. Deze week hebben we 
gesprekken gevoerd met mogelijke vervangers. We hebben een geschikte vervanger gevonden in 
Remco Wielens. Hij heeft ervaring in groep 7 en 8 en kijkt ernaar uit om samen met Wendy de laatste 
periode van het schooljaar geweldig af te sluiten met groep 8. Wij wensen Remco een fijne tijd in 
groep 8 en binnen ons IKC. 
 
 
Studiedag 
Alle leerlingen hebben as. woensdag vrij i.v.m. een studiedag. 
 
 
Herinnering: Gegevensverstrekking bij bron- en contactonderzoek (BCO)  
Als iemand van onze school positief wordt getest op corona, neemt de GGD contact met ons op. Dit 
doen zij om de contacten en de eventuele bron van de besmetting op te sporen. De GGD geeft ons 
dan de naam van de positief geteste persoon. Voorheen werden deze contacten opgevraagd bij de 
positief geteste persoon en niet ook actief bij de school zelf.  
Voor de publieke gezondheid is het belangrijk dat wij de GGD helpen om te bepalen wie er in contact 
is geweest met deze positief geteste persoon.  
We geven de GGD daarom de volgende informatie:  
• De presentie-/absentielijst  en de plattegrond van de groep.  

• De namen en contactgegevens van de contacten van de positief geteste persoon. Aangezien wij 
werken in bubbels, alle kinderen hebben alleen contact met kinderen uit de eigen groep, zal het hier 
gaan om de namen en contactgegevens van een groep. 



 
Er zullen door ons niet meer gegevens dan bovenstaande worden gedeeld met de GGD.  
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft vastgesteld dat wij als school 
deze gegevens mogen delen met de GGD. Op basis van de gedeelde gegevens kan de GGD de 
verschillende contacten van de besmette persoon benaderen en adviseren over testen en eventuele 
quarantaine. Vervolgens worden de verstrekte gegevens door de GGD verwijderd.  
Wij mogen geen informatie registreren of delen over wie besmet is of eventueel in quarantaine zit.  
Vanuit het oogpunt van de publieke gezondheid werken wij als school mee met de GGD. Mocht je 
bezwaar hebben tegen het delen van de contactgegevens van je kind(eren), dan kun je een mail 
sturen naar Kim (directie@ikcdekameleon.nl). In dat geval zullen we de naam, de presentie en de 
contactgegevens van je kind(eren) niet delen met de GGD. De GGD en het ministerie van OCW geven 
wel aan dat het BCO dan niet optimaal kan worden uitgevoerd.  
Hierdoor is het virus minder goed te bestrijden. Ook kunnen leerlingen of leerkrachten onnodig naar 

huis worden gestuurd, omdat dan niet zeker is met wie een positief getest persoon in contact is 

geweest. 

 

Nieuw op de website 

Geen 

 

 

 

 

 

 

14 april 2021  studiedag  alle leerlingen vrij 

20-21 april  Centrale eindtoets groep 8 

23 april 2021  Koningsspelen  alle leerlingen 12.15 uur vrij 

26 april t/m 7 mei Meivakantie   

 

 

Vragen? 

Hebben jullie vragen/opmerkingen over de inhoud van deze nieuwsbrief of zaken 

aangaande jullie kind(eren) en/of ons IKC (opvang en school), dan nodigen wij jullie uit deze 

vragen aan ons te stellen of jullie opmerkingen met ons te delen.   

 


